Protocol voor paardrijden bij LR & PC de Rijnruiters
Corona coördinator:
Adres: Groenendael 1
Dorella van Putten en Bea Groeneveld
Telefoonnummer: 06-1518456
Op het moment dat een van beide coördinatoren niet aanwezig is zal de door het bestuur
aangewezen vrijwilliger aanspreekpunt zijn. Hij/zij zal zich kenbaar maken bij aanvang van de les.
Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de
faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de
geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.
Ook LR & PC de Rijnruiters werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord
beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van
iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde
opstart is het Protocol verantwoord sporten www.nocnsf.nl/sportprotocol van 7-5-2020.
Dit document beschrijft hoe L& PC de Rijnruiters de huidige maatregelen zal toepassen.
Rij bak
•
De lessen worden uitsluitend in de buitenbak georganiseerd met een maximum van 4 ruiters
in een les.
•
Groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen
laten plaatsvinden.
•
Onze instructeurs houden, 1,5 meter afstand tot de ruiters en de ouders/verzorger
•
De rijbaan wordt via de ingang aan de zijde van het parkeer terrein betreden.
•
Na de les wordt de rijbaan via de uitgang naast de oprit (aan de slootkant) verlaten.
•
Ouders/verzorgers (max 1 per ruiter) hebben geen toegang tot de rij bak. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van de kinderen. Echter, mocht ondersteuning noodzakelijk zijn bij de
sportactiviteit (denk aan de Guppy les) dan mag er een ouder/verzorger (uit hetzelfde gezin)
meelopen in de bak.
Kantine en sanitaire voorzieningen:
•
De kantine en sanitaire voorzieningen zijn gesloten. Zorg ervoor dat je voordat je naar de
vereniging komt naar het toilet bent geweest.
•
Er mag geen gebruik worden gemaakt van de picknicktafel.
•
Indien men een terras stoel wenst te gebruiken is dat toegestaan mits men minimaal 1,5 meter
afstand houd van een ander. De voorkeur is echter dat ouders/verzorgers bij de auto op het
parkeer terrein blijven.
•
Er mag geen gebruik worden gemaakt van de stallen en van de afspuit plaats.
Parkeerterrein:
•
Op de parkeerplaats wordt 3 meter afstand gehouden tussen auto’s met trailers en
vrachtwagens. Dit om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben en altijd 1,5 meter
afstand te kunnen houden.
•
Ouders/verzorgers blijven tijdens de training zoveel mogelijk bij de auto op het parkeer terrein.
•
Ruiters dienen bij de trailer op te zadelen, op- en afstappen en aansingelen. Ruiters die hierbij
hulp nodig hebben worden geholpen door de ouder/verzorger.
•
Menners die een men wagen in de wagenloods hebben staan mogen bij de wangenloods
inspannen en uitspannen mits zij ruim voldoende afstand houden van eventuele andere
menners die gaan inspannen.
Communicatie
• Op de accommodatie zullen wij dit protocol opgehangen bij de ingang van het terrein.
• Alle ruiters die op onze accommodatie komen om te sporten ontvangen via mail een bericht
met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de
ouders/verzorgers gecommuniceerd.
• Dit Protocol is tevens inzichtelijk op www.psvderijnruiters.nl
• De instructeurs ontvangen dit protocol via de mail.
Wedstrijden
• Er vinden op onze accommodaties vooralsnog tot 1 september geen georganiseerde
evenementen en wedstrijden plaats.

